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SNABBFAKTA OM  
BRF FÖRSLÖVS ÄNGSLYCKA

Upplåtelseform: Bostadsrätt 
Byggherre: Brf Förslövs Ängslycka
Arkitekt: White Arkitekter AB 
Totalentreprenör: Nordr Sverige AB 
Antal radhus: 32 st
Beräknad inflyttning: Juni 2023 
Mäklare: Linda Glimmenvall ,  
Husman Hagberg, Ängelholm
 
Området
Med bara 10 min till Ängelholms flygplats är den 
stora världen din. Och den lilla. Förslöv är en pitto-
resk by som trots sin litenhet ändå har det mesta du 
behöver. Familjens vardagsliv blir smidigt genom 
ortens förskolor och skola F-9, apotek, vårdcentral 
och bibliotek. Här finns också en bra idrottsför-
ening med både fotboll och innebandy, gym och 
padeltennis. En välsorterad ICA, handelsträdgård, 
blombutik, krogar, bageri för färska morgonfrallor 
och förstås den välkända Heberleins Delikatesser 
som med sitt noga utvalda sortiment av framförallt 
kött och chark lockar kunder från hela området. 
Och skulle du mot förmodan inte hitta exakt det du 
vill tar du snabbt bussen, tåget eller bilen till Båstad, 
Torekov, Ängelholm eller Helsingborg. 

Årsavgift
Årsavgiften betalas månadsvis och i den ingår  
ekonomisk förvaltning, fastighetsförvaltning,
markskötsel, snöröjning av allmänna ytor. Räntor 
och amortering för föreningens upptagna lån samt 
fastighetsförsäkring med kollektivt tecknat bostads-
rättstillägg.

Drift och skötsel
Utöver årsavgiften tillkommer kostnad för energi 
(hushållsel, uppvärmning och uppvärmning tapp-
varmvatten) samt hemförsäkring. Kostnad för tapp-
vatten tillkommer beroende på storlek på hus. Fören-
ingen ansvarar för drift och skötsel av gemensamma 
utrymmen och mark utanför upplåten tomtmark, 
till exempel, lekplatser, planteringar, gångytor m.m. 
Kostnaden är inkluderad i årsavgiften. Du ansvarar 
själv för  underhåll av husens samt den mark som är 
upplåten till din bostadsrätt.

Bilparkering
1 per bostad på egen uppfart eller i nära anslutning 
samt 3 gästparkeringar.

Källsortering
Hushållsavfall och matavfall slängs i egen soptunna 
på uppfart, eget abonnemang tecknas för detta. 
Närmaste återvinningsstation finns vid vårdcentralen 
Ängshällan.

Förråd
Kallförråd på fram eller baksidan av huset, ca 5 kvm.

Internet/TV
Ett mediauttag per våningsplan. Fiber finns indraget  
i huset.  Avgift för internet, TV och IP-telefoni 
tillkommer. För att se möjliga leverantörer gå in  
på www.bjarekraft.se

Förslövs Ängar
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ALLMÄNT FASTIGHETEN 

Grundläggning:  Betongplatta på mark.
Yttertak: Takpapp, sedum/ängstak beroende på hus. 
Fasad/yttervägg: Målad träfasad med stående  
träpanel. Bärande betongväggar på plan 1 och  
trästommevägg på plan 2.
Innerväggar: Gipsskivor på stålregelverk.  
Våningsbjälklag: Betong.
Fönster/fönsterdörr: Trä med utvändig aluminium 
beklädnad.
Ytterdörr: Målad trädörr, med smalt sidoljus.  
Förrådsdörr i målat trä.
Plåtarbeten: Hängrännor, stuprör, fönsterbleck  
och dylikt utföres i lackerad plåt.
Mark: Trappa till entré av marksten. Uteplats på  
baksidan med trätrall, gräsmatta på vissa hus.
Värmesystem: Bostadshusen värms upp med  
frånluftsvärmepump och vattenburna radiatorer.
Ventilation: Frånluftsventilation med värme - 
åter vinning. Tilluftsdon i yttervägg.
El-installationer: Elcentral med automatsäkringar 
och jordfelsbrytare.
TV/Data: Öppen fiber.

GEMENSAMMA UTRYMMEN

Tomtmark: Gemensam vistelseyta på gården. 
Gemensamt teknikhus för inkommande vatten samt 
el för allmänbelysning utomhus

Byggnadsbeskrivning



4

BOSTADSFAKTA

ALLMÄNT LÄGENHETEN 

Golv: 3-stavs ekparkett, klinkergolv i badrum,  
10x10 cm och entréhall, 30x60 cm, färger enligt  
valt stilpaket.
Socklar: Trä, vita, fabrikslackerade med synliga 
spikskallar.
Väggar: Släta, målade enligt valt stilpaket.
Innertak: Plan 1 målad betong med synliga skarvar, 
plan 2 vitmålade gipsplank.
Innerdörrar: Vita, släta.
Dörrfoder/listverk: Vita, fabrikslackerade med  
synliga spikskallar.
Smygar vid fönster: Målad mdf med synliga 
spikskallar.
Fönsterbänkar: Sten, grå.
Garderober: Vita, släta.

KÖK

Snickerier: Marbodalkök, enligt valt stilpaket. 
Bänkskiva/diskbänk: Bänkskiva av laminat enligt  
valt stilpaket. Diskbänk i rostfritt stål.
Vitvaror: Energieffektiva vitvaror i rostfritt utseende, 
fabrikat Siemens. Kyl och frys, glaskeramikhäll,  
inbyggd ugn, diskmaskin, mikro i överskåp.
Spisfläkt: Utdragbar, helintegrerad med lucka.  
Frånluftsfläkt kopplad på separat imkanal. 
Stänkskydd: Laminat, samma som bänkskivan.

BAD/TVÄTT ÖVERVÅNING

Golv: Klinker 10x10 cm, sätts i helförband.  
Färg enligt stilpaket.
Vägg: Kakel 20x40 cm, liggande format, sätts  
i helförband. Färg enligt stilpaket.
Porslin: Golvstående WC-stol och kommod med 
handfat och spegelskåp.
Dusch/badplats: Badkar i hus om 92-102 kvm, 
dusch i hus om 82 kvm.
Tvättutrustning: Vit tvättmaskin och torktumlare,  
fabrikat Siemens, bänkskiva i laminat, enligt valt  
stilpaket, med väggskåp ovanför.

WC/DUSCH ENTRÉPLAN

Golv: Klinker 10x10 cm, sätts i helförband.  
Färg enligt stilpaket.
Vägg: Kakel 20x40 cm, liggande format, sätts  
i helförband. Färg enligt stilpaket.
Porslin: Golvstående WC-stol och kommod med 
handfat och spegel.
Duschplats: Duschdraperistång.

ÖVRIGT

Trappa: Vitmålad trätrappa, handledare och  
trappsteg i målat trä.

Lägenhetsbeskrivning
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För att du ska känna dig trygg vid såväl köpet som 
en lång tid framöver ingår flera garantier, trygghets-
lösningar och försäkringar som skyddar dig som 
köpare. 

Tryggt Köp
Vårt trygghetspaket ingår kostnadsfritt för dig som  
köpare och omfattar avbokningsskydd, bokostnads-
skydd, prisfallsskydd samt, efter särskild prövning, ett 
tillträdesskydd. Läs mer på nordr.se/tryggt-kop eller 
prata med din mäklare.

Förskottsgaranti 
Detta är en bankgaranti som försäkrar dig om att du 
får tillbaka ditt inbetalda förskott om projektet mot 
förmodan inte blir av. 

Rätt till frånträdande av förhandsavtal 
Förhandsavtalet är ett bindande avtal mellan dig och  
bostadsrättsföreningen. Du har rätt att frånträda 
förhands avtalet om bostaden inte upplåts med bo-
stadsrätt senast vid tillträde, eller om de insatser och 
avgifter som skall betalas för bostadsrätten är väsent-
ligt högre än vad som angivits i kostnadskalkylen och 
förhandsavtalet. 

Fullgörandeförbindelse 
Vårt moderbolag, Nordr Group, går i god för att vi 
på Nordr  fullgör våra byggprojekt (d.v.s. att vi fullgör 
totalentreprenaden mot bostadsrättsföreningen). 

Entreprenadgaranti 
Bostadsrättsföreningen har en femårig entreprenad-
garanti, räknad från godkänd slutbesiktning med en 
efterföljande femårig ansvarsperiod för dolda fel. 
Alla vitvarorna i bosta den har minst två års garanti.

Garantier för osålda bostadsrätter 
Om det skulle finnas några bostäder som är osålda 
när du och dina grannar flyttar in, täcker Nordr 
månads avgifterna för de osålda bostadsrätterna. Vi 
tar också ansvar för försäljningen av dessa. Osålda 
bostadsrätter förvärvas av  Nordr senast sex måna-
der efter färdigställande. 

DITT FÖRSÄKRINGSSKYDD 
Bostadsrättsföreningen gör en gemensam upphand-
ling avseende bostadsrättstillägget för alla förening-
ens bostäder. Detta kan underlätta skadehanteringen 
vid eventuella skador i huset.Tänk på att jämföra om-
fattningen på bostadsrättstillägget i din hemförsäk-
ring innan ni meddelar detta till ditt försäkringsbolag.

Trygghet och garantier
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Det är bostadsrättsföreningen, det vill säga du och 
dina grannar, som äger fastigheten. Du ansvarar för 
inre underhåll i din bostad och får själv bestämma 
över mindre reparationer och ombyggnader. För-
eningen svarar för underhållet av alla gemensamma 
utrymmen och anläggningar. 

Bostadsrättsföreningens styrelse
Bostadsrättsföreningens första styrelse utses under 
byggtiden av Nordr. En tid efter att huset är fär-
digbyggt lämnar den byggande styrelsen över till 
en ny styrelse som väljs av bostadsrättsföreningens 
medlemmar. Detta sker vid en föreningsstämma. Vi 
på Nordr erbjuder stöd och utbildning till den nya 
styrelsen.

Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan
Tidigt i projektet upprättas en kostnadskalkyl som 
är grunden för den ekonomiska planen. Både 
kostnads kalkylen och bostadsrättsföreningens eko-
nomiska plan har granskats av Boverkets godkända 
intygsgivare, som kontrollerat att planen vilar på 
tillförlitliga grunder. Nordr följer de regler och den 
branschpraxis som gäller avseende avskrivningar. 
Läs mer om detta på www.nordr.se/avskrivningar. 
Föreningen är ansluten till Trygg BRF, se nedan, 
under Trygg BRF.

Ansvar för förvaltning
De första två åren sköter ett externt förvaltningsbolag 
föreningens ekonomiska förvaltning. Bostadsrätts- 
föreningen tecknar också, ett skötselavtal med en tek-
nisk förvaltare. Även detta avtal löper normalt över 
två år. Därefter kan föreningens medlemmar själva 
välja hur man vill att förvaltning och fastighetssköt-
sel ska ske.

Bostadsrätt –helt rätt

nordr.se

Trygg BRF
Genom kvalitetsmärkningen Trygg BRF vill vi bidra till 
en sund konkurrens på lika villkor mellan bostadsbo-
lagen, höja branschstandarden och därigenom öka 
tryggheten för dig. För att säkerställa en rättssäker 
process utfärdas själva märkningen Trygg BRF av den 
oberoende aktören Gar-Bo. Läs mer på tryggbo-
stadsrattsmarknad.se

Boendekostnadskalkyl 
Din fastighetsmäklare kan hjälpa dig om du vill få  
en beräkning av dina framtida boendekostnader.  
Kontakta fastighetsmäklaren för en personlig 
boende kostnadskalkyl. 

Finansiering
När du har bestämt dig och det är dags att se över  
finansieringen, har vi goda bankkontakter. Den bank 
som finansierar byggandet åt bostadsrättsföreningen  
är alltid väl insatt i bostadsprojektet och kan erbjuda  
dig fördelaktiga villkor. Prata gärna med din mäklare  
om du vill veta mer.
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